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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

За прекратяване събирането на оферти с обява  

за възлагане на обществена поръчка 

 

На основание чл.193, във връзка с чл.195 и чл.110, ал.1, т.1 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), във връзка със събиране на оферти с обява за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на Лабораторни консумативи, стъклария, китове и 
химикали, за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, за 
изпълнение на проекти по Национални научни програми: „Здравословни храни за 
силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване на околната среда и 
намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на 
Министерство на образованието и науката”,  по обособена позиция 4 Доставка на 
химикали и разтворители за лабораторни анализи, обособена позиция 5 Доставка на 
консумативи и пособия за лабораторна работа, обособена позиция 7 Доставка на 
китове за анализ на протеини, обособена позиция 8  Доставка на кит 
аминокиселини и обособена позиция 9 Доставка на китове за вирусология СЕ 
ПРЕКРАТЯВА процедурата по Глава Двадесет и шеста, за възлагане на обществена 
поръчка №1203-10 от 26.08.2019г., публикувана на Профила на купувача на 
Селскостопанска академия София - https://www.agriacad.bg/bg/public-orders  на 
20.08.2019г., РОП №9091776. 

МОТИВИ: В обявата №1203-10 от 26.08.2019г. за обществена поръчка на стойност по 
чл.20 ал.3 от ЗОП, Възложителят е определил срок за получаване на офертите, посочен 
на съответното място в обявата както следва: Дата:05.09.32019г.; Час: 16:00 часа. Поради 
липса  на  най – малко три  оферти  по обособени позиции 2, 3, 4, 5 ,7 , 8 и 9 до 
изтичането на този срок и на основание чл.188 ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на 
оферти е удължен до 12.09.2019г., 16:00 часа, за което в Портала за обществени поръчки 
е публикувана информация с РОП № 9092330. 

След изтичането и на допълнително определения срок, и на основание чл.191 ал.1 т.1 от 
ЗОП, бяха изпратени 3 бр. покани до следните лица: 1) ScientAct BG LTD, гр. София; 2); 
ЕТ „Солимекс- Тодор Йорданов”гр.Бургас; 3) “Данс Фарма” ЕООД гр. София;  

Видно от водения на основание чл.48 ал.1 от ППЗОП регистър на получените оферти, за 
участие в поръчката, в рамките на първоначално определения и впоследствие удължен 
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срок, както и в  дадения в поканите срок за представяне на оферти – 17.10.2019г., в 
деловодството на Селскостопанска академия София, не са постъпили оферти.  

Поради това, в случая е налице хипотезата на чл.110 ал.1 т.1 от ЗОП, на което основание 
Възложителят прекратява събирането на оферти с обява и покана до определени лица, за 
възлагане на обществена поръчка по Обособена позиция 4: Доставка на химикали и 
разтворители за лабораторни анализи, Обособена позиция 5: Доставка на консумативи и 
пособия за лабораторна работа, Обособена позиция 7: Доставка на китове за анализ на 
протеини, Обособена позиция 8:  Доставка на кит аминокиселини и Обособена позиция 
9: Доставка на китове за вирусология . 

На основание чл.96 ал.4 от ППЗОП, кратка информация за поръчката под № 9091776 от 
20.08.2019г., както и информация под № 9092330 от 09.09.2019г. за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти, са оттеглени от Портала на обществените 
поръчки. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССА  (п) 

ПРОФ- Д-Р ИНЖ. МАРТИН БАНОВ 
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